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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Timbal  

1. Definisi Timbal  

Timbal merupakan logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak 

bumi dan tersebar ke alam dalam jumlah kecil melalui proses alami. Timbal yang 

terdapat di lingkungan lebih besar terbentuk karena kegiatan manusia dibanding 

terbentuk secara alami (Rahayu, 2018). Dalam kehidupan sehari-hari timbal 

disebut juga timah hitam. Sedangkan menurut skala internasional disebut juga 

dengan plumbum yang masuk ke golongan logam berat dengan lambang Pb 

golongan IVA, dalam Sistem Periodik Unsur kimia mempunyai nomor atom 82 

dengan berat atom 207,2 memiliki berat jenis sebesar 11,4/l merupakan suatu 

logam berat yang lunak berwarna kelabu kebiruan dengan titik leleh 3270 dan titik 

didih 16200 C. Suhu 550 – 6000C timbal menguap dan bereaksi dengan oksigen 

dalam udara membentuk timbal oksida. Pb jarang ditemukan di alam dalam 

keadaan bebas melainkan dalam bentuk senyawa dengan molekul lain, misalnya 

dalam bentuk PbBr2 dan PbCl2 (Gusnita, 2012). Timbal bersifat lentur, namun 

sangat rapuh dan mengkerut pada pendinginan, sulit larut dalam air dingin, air 

panas, dan air asam. Timbal dapat larut dalam asam nitrit, asam asetat dan asam 

sulfat pekat. Bentuk oksidasi yang paling umum adalah timbal (II) dan senyawa 

organometalik yang terpenting adalah timbal tetra etil (TEL: tetra ethyl lead), 

timbal tetra metil (TML: tetra methy lead), dan timbal stearat. Merupakan logam 

yang tahan terhadap korosi atau karat, sehingga sering digunakan sebagai bahan 

coating (Palar, 2004). 

 

2. Karakteristik dan Sifat Timbal  

Timbal (Pb) merupakan salah satu jenis logam berat yang sering juga disebut 

dengan istilah timah hitam. Timbal memiliki titik lebur yang rendah, mudah 

dibentuk, memiliki sifat kimia yang aktif sehingga biasa digunakan untuk 

melapisi logam agar tidak timbul perkaratan. Timbal adalah logam yang lunak 
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berwarna abu-abu kebiruan mengkilat dan memiliki bilangan oksidasi +2 

(Sunarya, 2007). 

Timbal merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi 

makhluk hidup karena bersifat karsinogenik, dapat menyebabkan mutasi, terurai 

dalam jangka waktu lama dan toksisistasnya tidak berubah (Rahayu, 2018). Pb 

dapat mencemari udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Masuknya 

Pb ke tubuh manusia dapat melaluimakanan dari tumbuhan yang biasa dikonsumsi 

manusia seperti padi, teh dan sayur-sayuran. Logam Pb terdapat di perairan baik 

secara alamiah maupun sebagai dampak dari aktivitas manusia. Logam ini masuk 

ke perairan melalui pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Selain itu, 

proses korofikasi dari batuan mineral juga merupakan salah satu jalur masuknya 

sumber Pb ke perairan (Rahayu, 2018). 

 

3. Sumber Pencemaran Timbal 

Reffiane et all. (2011) mengungkapkan bahwa Secara alamiah timbal terdapat 

dalam jumlah kecil pada batu-batuan, penguapan lava, tanah dan tumbuhan. 

Dalam kegiatan komersial dihasilkan melalui penambangan, peleburan, 

pengilangan dan pengolahan ulang sekunder. Selain itu, terdapat bermacam-

macam sumber yang mengakibatkan terbentuknya timbal dalam udara. Sumber 

alternatif yang tergolong besar dalam menghasilkan timbal yaitu pembakaran batu 

bara, asap dari pabrik-pabrik yang mengolah senyawa timbal alkil, timbal oksida, 

peleburan biji timbal, dan transfer bahan bakar kendaraan bermotor, karena 

senyawa timbal yang terdapat dalam bahan bakar tersebut dengan sangat mudah 

menguap. Kadar timbal dari sumber alamiah sangat rendah dibandingkan dengan 

timbal yang berasal dari pembuangan gas kendaraan bermotor (Palar, 2004). 

Secara Alamaiah timbal tidak pernah ditemukan dalam bentuk murni, akan tetapi 

selalu berikatan dengan logam lain (Anies, 2005).  Berdasarkan bentuknya timbal 

dibagi menjadi 2 yaitu: 
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1. Bentuk Inorganik 

Bentuk inorganik timbal dipakai dalam industri baterai (digunakan per 

senyawaan Pb-Bi) untuk kabel telepon digunakan persenyawaan timbal yang 

mengandung 1% stibium (Sb) untuk kabel listrik digunakan persenyawan timbal 

dengan As, Sn, dan Bi: percetakan, gelas, polivinil, plastik dan mainan anak-anak. 

Disamping itu bentuk-bentuk lain dari persenyawaan timbal juga banyak 

digunakan dalam konstruksi pabrik-pabrik kimia, kontainer dan alat-alat lainnya. 

Persenyawaan timbal dengan atom N (nitrogen) digunakan sebagai detonator 

(bahan peledak). Selain itu timbal juga digunakan untuk industri cat (PbCrO4), 

pengkilap keramik (Pb-Silikat), insektisida (Pb arsenat), pembangkit tenaga listrik 

(Pb-telurium). Penggunaan persenyawaan timbal ini karena kemampuannya 

sangat tinggi untuk tidak mengalami korosi (Palar, 2004). 

2. Bentuk organik  

Dalam bentuk organik timbal dipakai dalam industri perminyakan. Alkil 

timbal (TEL/timbal tetraetil dan TML/timbal tetrametil) digunakan sebagai 

campuran bahan bakar bensin. Fungsinya selain meningkatkan daya pelumasan 

dan meningkatkan efisiensi pembakaran juga sebagai bahan aditif anti ketuk (anti-

knock) pada bahan bakar yaitu untuk mengurangi hentakan akibat kerja mesin 

sehingga dapat menurunkan kebisingan suara ketika terjadi pembakaran pada 

mesin-mesin kendaraan bermotor. Sumber inilah yang saat ini paling banyak 

memberi kontribusi kadar timbal dalam udara (Palar, 2004). 

4. Toksisitas Timbal  

Timbal merupakan bahan toksik yang mudah terakumulasi dalam organ manusia 

dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan berupa anemia, gangguan fungsi 

ginjal, gangguan sistem saraf, otak, dan kulit (Marianti dan Prasetya, 2013). 

Keracunan timbal terjadi apabila di dalam darah terdapat akumulasi timbal yang 

berlebihan. Keracunan pada timbal biasanya terjadi jika kadar timbal dalam darah 

jumlahnya 10 µl sampai 14 µl (sebagai ambang batas), jika kadar timbal dalam 

darah lebih dari 15 µl sudah memerlukan intervasi, untuk gejala akut keracunan 
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timbal secara umum kadar timbal dalam darah tidak lebih dari 50 µl, dan jika 

kadar timbal dalam darah kurang dari 10 µl, masih belum menandakan sebagai 

keracunan timbal (Betz dan Sowden, 2009). Pada orang dewasa umumnya ciri-ciri 

keracunan timbal adalah pusing, kehilangan selera, sakit kepala, anemia, sukar 

tidur, lemah, dan keguguran kandungan (Gusnita, 2012). 

Meskipun jumlah timbal yang diserap oleh tubuh sangat sedikit namun 

dampaknya sangat berbahaya. Senyawa Pb dapat menimbulkan gangguan/efek 

terhadap fungsi organ yang terdapat dalam tubuh diantaranya : Efek Pb dan 

sintesa Hemoglobin Pb dapat memperpendek dan menurunkan sel darah merah, 

pada system syaraf yaitu merupakan system yang paling sensitif terhadap racun 

yang dibawa Pb dan dapat menimbulkan kerusakan otak, terhadap Urinaria 

merupakan proses pemisahan semua bahan yang dibawa darah, apakah masih 

berguna bagi tubuh atau harus dibuang, termasuk senyawa Pb yang terlarut dalam 

darah ke sistem urinaria (ginjal) dapat mengakibatkan terjadinya perusakan pada 

saluran ginjal. Terhadap sistem Reproduksi dapat menyebabkan keguguran, tidak 

berkembangnya sel otak embrio, kematian janin waktu lahir, serta penurunan  

kadar dan  ketidak normalnya sperma pada pria, terhadap system Endroktrin dapat 

menyebabkan gangguan fungsi tiroit dan fungsi adrenal, terhadap jantung dapat 

terjadi perubahan dalam otot jantung mengenai gejala klinis toksisitas Pb kronis 

pada anak dan orang dewasa juga kadar Pb dalam darah, kuku dan rambut. 

Kelainan klinis dapat dilihat dari keracunan Akut Terjadi melalui mulut, suntikan, 

atau absorpsi melalui kulit yang terjadi dengan cepat. Gejala yang timbul seperti 

rasa logam, sakit perut, muntah, feses berwarna hitam dan koma. Untuk keracunan  

Kronis  Gejala yang timbul mual-mual, nafsu makan berkurang, berat badan 

turun, apatis, iritasi, kadang-kadang muntah, lelah, sakit kepala, tremor, badan 

lemah, rasa logam, garis hitam (Rosita, 2019). 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Toksisitas Timbal 

a. Faktor Lingkungan  

1) Dosis dan Lama Terpajan  
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Dosis (konsentrasi) yang besar dan pajanan yang lama dapat menimbulkan 

efek yang berat dan dapat berbahaya. Sedangkan lamanya seseorang bekerja 

dalam sehari dapat juga mempengaruhi paparan Pb yang ada dalam darahnya. 

Lama terpajan mempengaruhi kandungan timbal dalam darah, semakin lama 

pemaparan akan semakin tinggi kandungan timbal (Ardilah, 2016). 

2) Keberlangsungan Pajanan 

Berat atau ringannya efek timbal tergantung pada keberlangsungan Pajanan 

timbal yang berlangsung secara terus-menerus (continue) akan memberikan efek 

lebih besar dibandingkan dengan pajanan timbal yang berlangsung secara 

terputus-putus (intermitten) (Ardilah, 2016). 

3) Jalur Pajanan  

Logam berat dapat masuk ke dalam tubuh manusia baik melalui kulit, 

pernapasan maupun melalui makanan. Kontaminasi logam berat seperti Tembaga 

(Cu), Timbal (Pb), Cadmium (Cd) dan air raksa (Hg), Air raksa b(Hg) alam 

masuk tubuh manusia melalui ketiga jalur tersebut. (Yamin dan Syukur, 2018). 

 

b. Faktor Manusia 

1. Usia  

Secara umum, usia muda atau anak-anak lebih peka terhadap aktivitas timbal, 

hal ini disebabkan karena perkembangan organ dan fungsinya yang belum 

sempurna. Selain pada usia muda atau anak-anak, tingkat kepekaan terhadap 

pajanan timbal juga lebih tinggi pada lansia, hal tersebut disebabkan karena 

menurunnya aktivitas biotransformasi enzim dan daya tahan organ tertentu 

berkurang dibanding dengan usia dewasa. Sehingga semakin bertambahnya umur 

seseorang maka semakin tinggi pula konsentrasi timbal yang terakumulasi pada 

tubuh (Ardilah, 2016). 

2. Status Kesehatan, Status Gizi dan Tingkat Kekebalan 

Keadaan sakit atau disfungsi dapat mempertinggi tingkat toksisitas timbal atau 

dapat mempermudah terjadinya kerusakan organ (Lipmann, 1979 dalam Ardilah, 

2016). Hemoglobinopati, malnutrisi, dan enzimopati seperti anemia yang 

meningkatkan kerentangan terhadap pajanan timbal. Kekurangan gizi akan 
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meningkatkan kadar timbal dalam darah. Diet rendah kalsium dapat menyebabkan 

peningkatan kadar timbal dalam jaringan lunak dan efek racun pada sistem. 

3. Jenis Kelamin 

Efek toksik pada perempuan dan laki-laki mempunyai pengaruh yang 

berbeda. Perempuan lebih rentan daripada laki-laki, hal tersebut karena adanya 

perbedaan faktor ukuran tubuh (fisiologi), keseimbangan hormonal, dan 

perbedaan metabolisme. (Ardilah, 2016). 

 

C. Faktor Perilaku 

1. Kebiasaan Merokok  

Menurut penelitian pratiwi (2012) kebiasaan merokok juga dapat 

meningkatkan jumlah kadar timbal yang ada di dalam tubuh. Terdapat perbedaan 

yang signifikan kadar timbal dalam darah dari perokok dan yang bukan perokok. 

Menurut penelitiannya, Hasan dkk (2013) diperkirakan bahwa timbal yang 

terdapat pada daun tembakau mengandung timbal sebagai residu dari proses 

penanaman, pemupukan ataupun timbal yang berasal dari tanah. Perokok aktif 

maupun pasif yang terpajan asap rokok dapat memengaruhi kadar Pb dalam darah 

sekitar 0,017–0,98 μg (Pratiwi, 2012). 

2. Penggunaan APD  

APD atau Alat Pelindung Diri merupakan alat yang dipakai oleh pekerja 

untuk memproteksi dirinya dari kecelakaan yang terjadi akibat pekerjaanya. APD 

yang dimaksud dalam mengurangi absorbsi yaitu masker. Masker umumnya 

digunakan untuk melidungi lingkungan dari kontaminasi pengguna masker. 

Misalnya para pekerja di industri makanan menggunakan masker untuk 

melindungi makanan dari kontaminasi air ludah pekerja, dan suster di rumah sakit 

menggunakan masker untu melindungi pasien dari kontaminasi suster atau dokter. 

   

Karena masker tidak fit ke wajah sehingga tidak bisa digunakan untuk 

melindungi pemakai. Sementara respirator harus fit ke wajah sehingga bisa 

melindungi pengguna dari kontaminasi lingkungan (Ardillah, 2016). 

3. Kebiasaan Konsumsi Kerang  
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Kerang merupakan salah satu komoditas yang banyak terdapat di muara 

sungai. Kerang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain sebagai 

bahan makanan sumber protein. Kerang dapat mengakumulasi logam lebih besar 

daripada hewan air lainnya karena sifatnya yang menetap dan menyaring 

makananya (filter feeder) serta lambat untuk menghindarkan diri dari pengaruh 

polusi. Oleh karena itu, jenis kerang merupakan indikator yang sangat baik untuk 

memonitor suatu pencemaran logam berat dalam lingkungan perairan. Kerang 

yang diperoleh dari sungai dan dikonsumsi masyarakat tersebut telah terpapar 

logam berat yang jika terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan 

(Ardillah, Y, 2016). 

6. Metabolisme Timbal  

Logam Pb yang masuk ke tubuh manusia setiap hari akan diserap, disimpan 

dan kemudian ditampung dalam darah. Bentuk kimia Pb merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi sifat-sifat Pb di dalam tubuh. Komponen Pb organik 

misalnya tetraethil Pb segera dapat terabsorbsi oleh tubuh melalui kulit dan 

membran mukosa. Logam Pb organik diabsorbsi terutama melalui saluran 

pencernaan dan pernafasan dan merupakan sumber Pb utama di dalam tubuh. 

Tidak semua Pb yang terhisap atau tertelan ke dalam tubuh akan tertinggal di 

dalam tubuh. Kira-kira 5-10% dari jumlah yang tertelan akan diabsorbsi melalui 

saluran pencernaan, dan kirakira 30% dari jumlah yang terisap melalui hidung 

akan diabsorbsi melalui saluran pernafasan akan tinggal di dalam tubuh karena 

dipengaruhi oleh ukuran partikel-partikelnya (BPLHD, 2009).  

Pajanan timbal dapat berupa pajanan non okupasional dan okupasional. 

Pajanan nonokupasional biasanya melalui tertelannya makanan dan minuman 

yang tercemar timbal. Pajanan okupasional melalui saluran pernapasan dan 

saluran percernaan terutama oleh Pb karbonat dan Pb sulfat. Masukan timbal 

100g/hari hingga 350 g/hari, hanya 20 g/ hari diabsorbsi melalui inhalasi uap dan 

partikel dari udara lingkungan kota yang tingkat polusinya tinggi. Ekskresi timbal 

melalui beberapa cara, yang terpenting adalah melalui ginjal dan saluran cerna. 

Ekskresi timbal melalui urin sebanyak 75% sampai dengan 80%, melalui feses 

15% dan lainnya melalui empedu, keringat, rambut, dan kuku. Sedangkan proses 
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ekskresi timbal melalui ginjal adalah melalui filtrasi glomerulus. Kadar timbal 

dalam urin merupakan cerminan pajanan baru sehingga pemeriksaan timbal urin 

dipakai untuk pajanan okupasional. Secara umum, ekskresi timbal berjalan sangat 

lambat sehingga timbal mudah terakumulasi dalam tubuh. Timbal waktu paruh di 

dalam darah kurang lebih 25 hari, pada jaringan lunak 40 hari sedangkan pada 

tulang 25 tahun (Sari, 2014). 

 

B. Darah 

1. Definisi dan Karakteristik Darah 

Darah merupakan komponen essensial makhluk hidup, mulai dari binatang 

primitif sampai manusia. Organ darah bersifat cair atau liquid. Karena 

karakteristik yang sedemikian ini, darah tidak mungkin berada di suatu lokasi 

tertentu melainkan dapat menyebar ke berbagai kompartemen tubuh. Sistem 

kardiovaskular yang meliputi jantung dan pembuluh darah mampu 

mengakomodasi darah dalam tubuh dan diedarkan ke organ-organ dan jaringan. 

Dalam keadaan normal, dengan air sebagai mediumnya, darah memiliki tingkat 

keasaman atau pH dan kepekatan atau tekanan osmotik koloid yang dipertahankan 

normal. Dalam darah ada tiga macam sel, dua diantaranya memang berbentuk sel 

dengan membran sel yang jelas dan dapat dilihat dibawah mikroskop, sementara 

satu lainnya terkesan sebagai keping-keping arefak dalam sediaan apus darah 

dilihat dibawah mikroskop. Kedua sel tersebut pertama adalah sel darah merah 

atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit, sedangkan sel yang terakhir adalah 

sel pembeku darah atau trombosit satau platelet (Sofro, 2012). 

2. Fungsi Darah 

Dalam kegiatan fisiologik, darah selalu berada dalam pembuluh darah 

sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai:  

(a). pembawa oksigen (oxygen carrier)  

(b). mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi  

(c). mekanisme hemostasis (Sofro, 2012). 

3. Komponen Darah 
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Darah adalah jaringan dengan bentuk cairan yang terdiri dari 2 komponen utama 

yaitu plasma darah sebesar 55% dan komponen padatan (korpuskuli) sebesar 45 

%. Plasma darah terdiri dari 91% air, 8 protein terlarut, 1% asam organik, dan 1% 

garam (Guyton Arthur L, 2002): 

a. Plasma Darah  

Plasma darah yaitu bagian cair darah yang sebagian besar terdiri atas air, 

elektrolit dan protein darah (Sofro, 2012). 

Pada dasarnya plasma adalah larutan air yang mengandung albumin, bahan 

pembeku darah, hormon, berbagai jenis protein dan berbagai jenis garam. Darah 

manusia berwarna merah terang ketika terikat pada oksigen. Warna merah pada 

darah disebabkan oleh hemoglobin, protein pernapasan (respiratory protein) yang 

mengandung besi dalam bentuk heme yang merupakan tempat terikatnya molekul-

molekul oksigen. Warna eritrosit akan berwarna lebih gelap dan akan 

menimbulkan warna kebiru-biruan pada pembuluh darah dan kulit. Adanya 

perubahan warna darah tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengukur kejenuhan 

oksigen pada arterial (Rosita & Widiarti, 2018). 

b. Butir-butir darah (Blood corpuscles), 

Butir- butir darah terdiri atas: 

1. Eritrosit: sel dararah merah (SDM)-red blood cell (RBC) 

Eritrosit yang lebih dikenal dengan Rd Blood Cell (RBC) atau Sel Darah 

Merah, adalah elemen yang paling banyak bentuknya dalam darah. Jumah sel 

darah merah dalam tubuh bervariasi sesuai jenis kelamin dan usia pasien, tetapi 

sekitar 4,2 hingga 6,5 juta sel dalam satuan milliliter darah. Diameter sel darah 

merah normal adalah 6-8 mikron. Ukuran sel darah merah lebih kecil dari sel 

darah putih, tetapi lebih besar dari trombosit. Sel darah merah melakukan 

perannya dalam pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan dalam keadaan 

normal. Fungsi utama sel darah merah adalah membawa oksigen ke seluruh 

jaringan tubuh. 

 

2. Leukosit: sel darah putih (SDP)-white blood cell (WBC) 
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Leukosit adalah sel khusus yang berperan penting dalam respon kekebalan 

tubuh. Sel darah putih adalah sel terbesar dan ukurannya bervarisi dari 7-20 

mikron. Sel darah putih menghabisskaan sebagian masa hidup sel dalam jaringan 

tubuh, tetapi sirkulasi pembuluh darah menjadi moda transportasi sel darah putih 

ke seluruh tubuh agar dapat menjadi resspon bila di perlukan.  

3. Trombosit: butir pembeku - platelet (Sofro, 2012). 

Trombosit atau platelet adalah fragmen sel berbentuk bulat atau telur yang 

berdiameter 0,5 hingga 3 mikron dan fragmen sitoplasma dari sel-sel sumsum 

tulang besar yang dissebut megakariosit (Lieseke & Zeibig, 2018). 

 

C. Eritrosit 

1. Definisi dan Karakteristik Eritrosit 

Eritrosit (sel darah merah) tidak berinti akan tetapi memiliki organel di dalam 

sitoplasmanya. Sel darah merah (eritrosit) merupakan salah satu komponen darah 

yang memiliki jumlah paling banyak didalam tubuh dibadingkan sel darah lainnya 

(Andika dkk, 2014). Sebagian besar sitoplasma eritrosit mengandung hemoglobin 

yang mengandung zat besi (Fe) sehingga dapat mengikat oksigen. Eritrosit 

berbentuk bikonkaf dan diameter 7.8 ± mm dan memiliki ketebalan cakram 0,81 ± 

0,35 mm ditempat tertipis dan 2,58 ± 0,27 pada tempat paling tebal. Bentuk 

bikonkaf membuat eritrosit bersifat fleksibel sehingga dengan mudah melewati 

bagian lumen pembuluh darah yang kecil. Menggunakan bantuan mikroskop, 

eritrosit berbentuk bulat berwarna merah, dan dibagian tengahnya tampak lebih 

pucat yang disebut central pallor berdiameter kira-kira sepertiga dari keseluruhan 

diameter eritrosit (Kiswari, 2014; Sadikin, 2014). 

2. Fungsi Eritrosit 

Peranan utama eritrosit adalah untuk pertukaran gas. Eritrosit membawa 

oksigen (O2) dari paru menuju seluruh jaringan tubuh lalu membawa karbon 

dioksida (CO2) dari jaringan tubuh menuju paru-paru. Jumlah eritrosit lebih 

banyak dibandingkan dengan jumlah sel- sel darah lainnya dan umur eritrosit kira-

kira 120 hari dengan kira-kira perharinya terdapat 1% eritrosit yang mati dan 

digantikan oleh eritrosit yang baru. Terdapat kira-kira 4,5- 6 juta eritrosit yang 
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menyebabkan darah berwarna merah. Mengukur keadaan eritrosit biasa dilakukan 

dengan cara mengukur kadar hemoglobin di dalam darah dalam satuan gram per 

desiliter (g/dl), mengukur perbedaan volume eritrosit dengan volume darah 

(hematokrit), dan menghitung jumlah eritrosit. Mengetahui ukuran eritrosit dapat 

diperoleh dengan cara menghitung volume eritrosit rata-rata (mean corpuscular 

volume) atau hasil dari nilai hematokrit dibagi dengan jumlah eritrosit dengan 

satuan femtoliter (fL) dan nilai normal 80-100 (fL). Nilai dibawah fL disebut 

dengan mikrositik dan nilai diatas 100 fL disebut dengan makrositik (Kiswari, 

2014). 

 

3. Macam-macam ukuran Eritrosit  

Sel darah merah (eritrosit) biasanya digambarkan berdasarkan ukuran dan 

jumlah haemoglobin yang terdapat dalam sel seperti berikut ini: 

a. Normositik, sel yang ukurannnya normal 

b. Normokronik, sel dengan jumlah haemoglobin yang normal  

c. Mikrositik, sel yang ukurannya terlalu kecil 

d. Makrositik, sel yang ukurannya terlalu besar 

e. Hipokromik, sel yang jumlah haemoglobin terlalu sedikit  

f. Hiperkromik, sel yang jumlah haemoglobinnya terlalu banyak. 

 

4. Mekanisme Perubahan Ukuran eritrosit akibat Pajanan Timbal (Pb) 

Timbal dapat terakumulasi dalam tubuh akibat terlalu seringnya tubuh terpapar 

radikal bebas hingga menyebabkan terjadinya Stress Oksidatif. Stress oksidatif 

adalah keadaan dimana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas 

tubuh untuk menetralkannya. Radikal bebas akan menyerang makromolekul 

penting, seperti DNA, protein, karbohidrat, dan lipid sehingga dapat menyebabkan 

kerusakan sel dan gangguan homeostasis (Lobo et. al., 2010). 

Radikal bebas yang berlebihan akan meningkatkan aktivitas Lipid Peroksidase 

(LPO) dan menurunkan status antioksidan eritrosit yang menyebabkan kerusakan 

pada membran eritrosit sehingga eritrosit lebih mudah lisis dan akibatnya akan 

terjadi penurunan jumlah eritrosit (Rosita, 2019).  
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Kasus keracunan timbal, akumulasi timbal yang berlebihan dalam darah akan 

mengakibatkan terjadinya penurunan sintesis heme sehingga mengakibatkan 

terganggunya sintesis hemoglobin dan mikrositis (pengurangan ukuran sel (Bain, 

2017). 

 

Gambar 1. Absorbsi timbal (Sari, 2014). 

Timbal mempunyai berbagai efek pada sel. Timbal terikat pada enzim ö−amino 

levulinic acid dehydrase (ALA Dehydrase) dan ferrochelatase, sehingga enzim 

ö−amino levulinic acid synthetase (ALAS) tidak dapat mengubah 

phorfobilinogen, dan besi tidak dapat memasuki siklus protoporphyrin. Prekursor 

heme, erythrocyte protoporphyrin (EP) yang digantikan menjadi zinc 

protoporphyrin (ZPP) menjadi meningkat dan pembentukan heme menurun. 

Divalent Metal Transporter 1 (DMT 1) adalah protein yang berfungsi mentransfer 

besi melewati membran apikal enterosit duodenum tidak hanya spesifik terhadap 

besi, tetapi juga dapat mentranspor ion metal divalen lainnya, termasuk mangan, 

 

 

kobalt, tembaga, seng, kadmium dan timbal. Kondisi defisiensi besi meningkatkan 

kecepatan penyerapan logam divalen lainnya, terutama timbal sehingga dapat 

meningkatkan kejadian keracunan timbal. Peningkatan kadar timbal darah dapat 

mengganggu eritropoesis dengan menginhibisi sintesis protoporphyrin, dan 
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mengganggu absorbsi besi yang menyebabkan risiko anemia semakin tinggi. 

Dalam kondisi keracunan timbal, efek yang paling terlihat adalah pada jalur 

pembentukan heme. Hal ini menyebabkan kondisi anemia berat yang diakibatkan 

karena berkurangnya jumlah eritrosit karena hemolisis sehingga menyebabkan 

terjadinya perubahan ukuran eritrosit (Sari, 2014). 

D. Kerangka Teori  
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Gambar 2. Kerangka Teori 
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